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H A T Á R O Z A T  

 

A Bercsényi Consulting Kft. (székhely: 1042 Budapest, Kemény Gusztáv u. 6. II. em. 4., KÜJ: 102 

871 416, hivatalos elektronikus elérhetősége: 11038559#cegkapu) megbízásából az Uni-Terv 2005 

Környezetvédelmi Kft. (székhely: 6723 Szeged, Tabán utca 26. I. em. 1., hivatalos elektronikus 

elérhetősége: 13457804#cegkapu, képviseletre jogosult: Kalmár Krisztián ügyvezető) által elkészített és 

előterjesztett – a Kecskemét, 7143/25, 7143/25/A, 7143/26, 7143/27, 7143/28 hrsz. [telekcsoport 

újraelosztása előtt: 7143/16, 7143/17, 7143/20 hrsz., súlyponti EOV koordináták: EOVX: 174 679 m; EOVY: 

700 547 m, Szennyezés KTJ száma: 102 573 131 (felszámolt olajtartály helye)]  alatti ingatlanon feltárt 

környezetszennyezésre vonatkozó – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) szerinti kármentesítési monitoring záródokumentációt  

 

elfogadom és a kármentesítést befejezettnek tekintem. 

 

* 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

1.  A felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli 

fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálata szempontjából: 

 

1.1 A Bercsényi Consulting Kft. (1042 Budapest, Kemény Gusztáv u. 6. II. em. 4.) által benyújtott 

dokumentáció alapján, a 6000 Kecskemét, 7143/25, 7143/25/A, 7143/26, 7143/27, 7143/28, hrsz. 

alatti ingatlanokon feltárt környezetszennyezésre vonatkozó kármentesítési (monitoring) záró 

dokumentáció elfogadásához közegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

* 
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A szakhatóság állásfoglalása: 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztályának 35600/2807-1 /2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályára a Bercsényi Consulting Zrt. megbízásából az Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. benyújtotta 

a Kecskemét, 7143/25, 7143/25/A, 7143/26, 7143/27, 7143/28 hrsz. (telepcsoport újraelosztása előtt: 

7143/16, 7143/17, 7143/20 hrsz.) alatti ingatlanokon feltárt környezetszennyezés vonatkozásában készített 

kármentesítési monitoring záródokumentáció elfogadása iránti kérelmét. A fenti iktatószámú szakhatósági 

megkeresésre a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalását 

adja: 

 

szakhatósági hozzájárulásunkat megadjuk 

 

az alábbiak szerint: 

 

A kármentesítéssel kapcsolatban benyújtott kármentesítési monitoring záródokumentációt elfogadjuk, a 

kármentesítést befejezettnek tekintjük a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 30. § (7) bekezdés d) pontja 

szerint. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, a 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 55. § (4) alapján 

a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

* 

 

A határozat rendelkező részében foglalt előírások teljesítésének elmulasztása esetén – természetes személy 

esetén ötezer forinttól ötszázezer forintig, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

esetén pedig ötezer forinttól egymillió forintig terjedő – eljárási bírság szabható ki. 

 

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642, Hivatali kapu: 

JH03KMTKTF, KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósághoz, csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva, 

 – elektronikus ügyintézésre kötelezett esetén kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton benyújtandó, 

 elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton is benyújtható (pl. amennyiben 

ügyfélkapuval rendelkezik, az e-papír szolgáltatás igénybe vételével, a https://epapir.gov.hu oldalon 

keresztül), 

 indokolással ellátott fellebbezésnek van helye. 

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem 

volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

 

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási 

díjtétel 50 %-a, azaz 53.500 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

38100004 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot 

vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem 

feltüntetni jelen határozat számát. 

 



3 

 

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési 

jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az 

irányadóak. 

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. 

 

A kérelmező az eljárás 106.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

Jelen határozat – fellebbezés vagy valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása 

hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon, véglegesség válik. 

A fellebbezésről lemondás esetén, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már a döntés közlése előtt 

lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az elsőfokú döntés közlésekor, ha a 

fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond a fellebbezésről, az utolsóként 

kézhez kapott lemondás hatósághoz való megérkezésének napján válik véglegessé a döntés. 

  

I N D O K O L Á S  
 

A Bercsényi Consulting Kft. megbízásából az Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. 2019. április 23-án – a 

Kecskemét, 7143/25, 7143/25/A, 7143/26, 7143/27, 7143/28 hrsz. [telekcsoport újraelosztása előtt: 7143/16, 

7143/17, 7143/20 hrsz., súlyponti EOV koordináták: EOVX: 174 679 m;  EOVy: 700 547 m, Szennyezés KTJ 

száma: 102 573 131 (felszámolt olajtartály helye)] alatti ingatlanon feltárt környezetszennyezésre vonatkozó, 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítési (monitoring) záródokumentáció elbírálása iránti 

– kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján 2019. április 24. napján közigazgatási hatósági 

eljárás indult. 

 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 

21.) Korm. rendelet) 30. § (7) bekezdése alapján a kármentesítési monitoring záródokumentáció alapján a 

környezetvédelmi hatóság a belföldi jogsegély keretében megkeresett vízügyi igazgatóság véleményének 

figyelembevételével határozatot hoz: 

a) szükség esetén a 21. § (4) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti kármentesítés végzéséről, esetleges 

kiegészítéséről; 

b) a monitorozás folytatásáról; 

c) a monitorozás befejezéséről; 

d) a kármentesítés befejezéséről, ha minden körülmény együttes mérlegelése azt mutatja, hogy további 

kármentesítési munkára nincs szükség. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 8/A. § (1) bekezdés 

alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben 

foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Kecskemét település 

vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el. 

 

Az ügyfél megbízásából az Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. a környezetvédelmi hatóság BK-

05/KTF/02583-3/2019. számú hiánypótlási felhívására megküldte az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését 

igazoló bizonylat másolatát valamint a képviseleti jogosultságot igazoló meghatalmazást. 

 

A kármentesítésre kötelezett adatai 

Teljes név:   Bercsényi Consulting Kft. 

A cég székhelye:   1042 Budapest, Kemény Gusztáv u. 6. II./4. 

KÜJ száma:   102 871 416 

 

A monitoring záródokumentációt készítő adatai: 

Név: Uni-Terv Környezetvédelmi Mérnök Bt. 

Székhely: 3300 Eger, Szvorényi út 10. 

 

Szakértő: Tolnai Zoltán (okl. környezetmérnök, kamarai szám: 01-01160) 

Engedélyek: 
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SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő, 

SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő, 

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2023.10.21), 

VZ-TER -Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2023.10.21), 

SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő, 

VZ-VKG –Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2023.10.21), 

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

 

A szennyezéssel érintett ingatlan 

Helyrajzi szám:   Kecskemét, 7143/25, 7143/25/A, 7143/26, 7143/27, 7143/28 hrsz.  

    (telekcsoport újraelosztása előtt: 7143/16, 7143/17, 7143/20 hrsz.) 

Súlyponti EOV koordinátái: EOVX: 174 679 m;  EOVY: 700 547 m 

Szennyezés KTJ száma  102 573 131 (felszámolt olajtartály helye) 

 

Előzmények: 

 

A Bercsényi Consulting Kft. 1999. augusztus 4. napján vásárolta meg a Kecskemét, Szolnoki u. 20. alatti 

ingatlant [Kecskemét, 7143/25, 7143/25/A, 7143/26,7143/27, 7143/28 hrsz. (telekcsoport újraelosztása előtt: 

7143/16, 7143/17, 7143/20 hrsz.)], az akkor felszámolás alatt álló Kéziszerszámgyár „f. a.”-tól. A tárgyi 

ingatlan szomszédságában lévő Kecskemét 7143/14 hrsz. alatti ingatlanon (tulajdonos: Natura Rt. f. a.) 

korábban földtani közeget és felszín alatti vizet érintő szennyezéssel összefüggésben kárelhárítást és 

kármentesítést végeztek. A Natura Rt. veszélyes hulladékot halmozott fel a területen, mely 

környezetszennyezést okozott. A méregraktárban szabálytalanul tárolt anyagok kiszóródtak, ezáltal az 

aljzata, falazata és a födém nagymértékben magába szívta a szennyezőanyagokat. 1997-ben, illetve 1998-ban 

gyors intézkedés keretén belül a veszélyes hulladékok nagy részét elszállították, a méregraktár szennyezett 

vakolatát, aljzatát és a szennyezett talaj egy részét eltávolították, a cianid tartalmú hulladékokat a helyszínen 

ártalmatlanították. A területen 2001 óta 9 db figyelőkútból álló monitoring rendszer üzemelt, melyek közül 3 

db (K-6, K-7 és K-8 kút) a Bercsényi Consulting Kft. területére esett. A kutakból évi egy alkalommal történt 

mintavétel, és a vizsgálandó komponensek közül magas TPH szennyezést detektáltak a K-6 és K-8 kútban. 

 

A magas TPH koncentráció vonatkozásában a környezetvédelmi hatóság 80244-1-6/2011. számon 

tényfeltárás elvégzésére kötelezte a Bercsényi Consulting Kft.-t. A Kft. élt fellebbezési jogával, a határozatot 

helyben hagyó másodfokú hatósági eljárást (14/4207-5/2011.) követően, a Kecskeméti Bíróság 

14.K.20.981/2012/5. számú ítélete szerint az előfokú hatóságot új eljárás elvégzésére kötelezte. A 

megismételt eljárás keretében a környezetvédelmi hatóság 80244-1-33/2013. számú határozatával ismét 

tényfeltárás elvégzésére kötelezte a Kft.-t, aki a határozat ellen ismét fellebbezéssel élt, amit a másodfokú 

eljárást követően a Kecskeméti Bíróság 7.K.27.781/2013/9. számú ítéletével elutasított, így a korábban 

kiadott kötelezés jogerőssé vált. 

 

Tényfeltárás, földtani közeg vonatkozásában 

A tényfeltárás során 2015. január 15. napján a szennyeződés gócpontjaként valószínűsített, elbontott 

kazánház, valamint a megszüntetett felszíni olajtartály helyéről, a kármentesítési tényfeltárás 

szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról szóló 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet 5. § (4) bekezdése 

szerinti szűrővizsgálat elvégzése céljából 1 db talaj-és talajvízmintavétel történt. A szűrővizsgálat során 

mélyített furatból vett talajmintákban az alábbi komponensek kerültek vizsgálatra: TPH, BTEX, nehézfémek, 

összes PAH, összes halogénezett alifás szénhidrogén és összes halogénezett aromás szénhidrogén. A 

talajvizsgálati jegyzőkönyvek alapján a talajmintában egyetlen komponens tekintetében sem azonosítottak a 

(B) szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezőanyag-koncentrációt. 

 

A tényfeltárási záródokumentációt a környezetvédelmi hatóság 80244-2-9/2015. számon elfogadta és 

elrendelte a kármentesítési monitoringot felszín alatti víz vonatkozásában. 

 

Kármentesítési monitoring (2015. – 2019.) 

A benyújtott dokumentáció értelmében a kármentesítési monitoring során a talajvíz nitrát és ón 

komponenseinek vonatkozásában a szennyezőanyagok koncentrációja tekintetében egyetlen alkalommal sem 

volt tapasztalható (D) kármentesítési célállapot és (B) szennyezettségi határérték meghaladó eredmény. 
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A mintavételeket és az analitikai vizsgálatokat a Vízépszolg-94 Kft. laboratóriumának (NAH-1-1129/2015.) 

munkatársai végezték.  

 

A 4 éves talajvíz monitoring tevékenység eredményei alapján az engedélyes javasolta a kármentesítési 

monitoring tevékenység lezárását, és a monitoring rendszer felszámolását. 

 

A benyújtott dokumentációban foglalt kármentesítési monitoring eredményei alapján további 

kármentesítési munkára tárgyi területen földtani közeg szempontjából nincs szükség. 

 

* 

 

Szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

1. A felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli 

fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálatára vonatkozó szakkérdés 

indokolása: 

 

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kármentesítési (monitoring) záró dokumentáció 

elfogadása közegészségügyi szempontból nem kifogásolható.   

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 

 

Nyilatkozatomat az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 

20.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint az 

ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet alapján 

adtam ki. 

   

Hatáskörömet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése és 6. melléklet I. táblázat 2. pontja, 

illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII. 02.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. 

rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki. 
 

* 

 

A szakhatóságot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 

1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” 

megnevezésű táblázat 12. és 13. pontjában (vízügy-vízvédelem) meghatározott szakkérdések tekintetében 

kerestem meg. 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztálya szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben „A szakhatóság állásfoglalása” 

fejezetben előírtam.  

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztályának 35600/2807-1 /2019.ált. számú szakhatósági indokolása: 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) BK-05/KTF/02583-5/2019. számú, 2019. május 14. napján 

érkezett megkeresésében hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte a Kecskemét 7143/25, 7143/25/A, 

7143/26, 7143/27, 7143/28 hrsz. alatti ingatlanokon feltárt környezetszennyezés vonatkozásában készített 

kármentesítési monitoring záródokumentáció elfogadása tárgyában. 

 

A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció, valamint okirattári 
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nyilvántartásunkban található iratanyagok alapján az alábbiakat állapítottuk meg: 

 

Előzmények: 

Kecskemét, Szolnoki u. 20. alatti ingatlant (Kecskemét, 7143/25, 7143/25/A, 7143/26, 7143/27, 7143/28 hrsz. 

(telekcsoport újraelosztása előtt: 7143/16, 7143/17, 7143/20 hrsz.)) a Bercsényi Consulting Kft. 1999. 

augusztus 4-én vásárolta meg, az akkor felszámolás alatt álló Kéziszerszámgyár f. a.-tól. 

 

A tárgyi ingatlan szomszédságában lévő Kecskemét 7143/14 hrsz.-ú ingatlanon (tulajdonos: Natura Rt. f. a.) 

korábban talajt és talajvizet érintő szennyezéssel összefüggésben kárelhárítást és kármentesítést végeztek. Az 

Rt. veszélyes hulladékot halmozott fel a területen, mely környezetszennyezést okozott. A veszélyes hulladékok 

tárolása két épületben történt. Itt cianid, bárium tartalmú edzősókat, edzőkályha bontási maradékokat, 

edzőolajat, edző iszapot, galván jellegű iszapmaradékokat, zsírtalanítókból és laboratóriumból származó 

vegyszermaradékokat tároltak. A méregraktárban szabálytalanul tárolt anyagok kiszóródtak, ezáltal az 

aljzata, falazata és a födém nagymértékben magába szívta a szennyezőanyagokat. 1997-ben, illetve 1998-ban 

gyors intézkedés keretén belül a veszélyes hulladékok nagy részét elszállították, a méregraktár szennyezett 

vakolatát, aljzatát és a szennyezett talaj egy részét eltávolították, a cianid tartalmú hulladékokat a helyszínen 

ártalmatlanították. 

 

A területen 2001 óta 9 db figyelőkútból álló monitoring rendszer üzemelt, melyek közül 3 db (K-6, K-7 és K-8 

kút) a Bercsényi Consulting Kft. területére esett. A kutakból évi egy alkalommal történt mintavétel, 

vizsgálandó komponensek: általános vízkémiai komponensek, toxikus nehézfémek, TPH és összes cianid. A 

TPH szennyezés két gócpontja a K-6 és K-8 kút volt. 

 

A magas TPH koncentráció vonatkozásában a környezetvédelmi hatóság helyszíni ellenőrzést tartott, majd 

80244-1-6/2011. számon tényfeltárás elvégzésére kötelezte a Bercsényi Consulting Kft.-t. A Kft. élt 

fellebbezési jogával, a határozatot helyben hagyó másodfokú hatósági eljárást (14/4207-5/2011.) követően, a 

Kecskeméti Bíróság 14.K.20.981/2012/5. számú ítélete szerint az előfokú hatóságot új eljárás elvégzésére 

kötelezte. A megismételt eljárás keretében a környezetvédelmi hatóság 80244-1-33/2013. számú 

határozatával ismét tényfeltárás elvégzésére kötelezte a Kft.-t, aki a határozat ellen ismét fellebbezéssel élt, 

amit a másodfokú eljárást követően a Kecskeméti Bíróság 7.K.27.781/2013/9. számú ítéletével elutasított, így 

a korábban kiadott kötelezés jogerőssé vált. 

 

A területen lévő gyárépületet bontási engedély alapján elbontották, így a területen nem található sem épített 

környezeti, sem védendő természeti érték. 

A tényfeltárás során - a 14/2005. (VI.28.) KvVM rendelet 5. § (4) bekezdésének megfelelően szűrővizsgálat 

elvégzése céljából - az elbontott kazánház, illetve a megszüntetett felszíni olajtartály helyéről talaj-, illetve 

talajvíz-mintavétel történt. 
 

A szűrővizsgálat szerint bevizsgált talajvízben a nitrát tekintetében 80 mg/l, valamint ón tekintetében 42,4 

gg/l koncentrációt mértek. A szennyezőgócra (olajtartályra) jellemző paraméterek (TPH, BTEX) mind a 

talajban, mind pedig a talajvízben (B) szennyezettségi határérték alattiak voltak. 

 

A tényfeltárási záródokumentációt a környezetvédelmi hatóság 80244-2-9/2015. számon elfogadta és 

elrendelte a kármentesítési monitoringot. Az előbbi határozatban az alábbi (D) kármentesítési célállapot 

határértékek kerültek meghatározásra a talajvíz vonatkozásában: 

 

Komponens 

(D) kármentesítési célállapot 

határérték 

nitrát 80 mg/l 
ón 42,4 Mg/l 

 

Kármentesítési monitoring záródokumentáció megállapításai: 

 

A 80244-2-9/2015. számú határozatban előírt 2 évente történő talajvíz-mintavételek és laboratóriumi 

vizsgálatokat a NAH által NAH-1-1129/2015. számon akkreditált Vízépszolg- 94 Kft. Laboratóriuma 

végezte: 
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Mintavétel 
nitrát ón 

M1 M2 M1 M2 

2016. 11. 28. 44 mg/l 44 mg/l <1 Mg/l <1 Mg/l 

2018. 11. 16. 14,1 mg/l 10,7 mg/l <5 Mg/l <5 Mg/l 

 

 

A kármentesítési monitoring záródokumentációban közölt eredmények szerint az utómonitoring időszaka 

alatt a talajvíz nitrát és ón komponenseinek vonatkozásában a szennyezőanyagok koncentrációja 

tekintetében egyetlen alkalommal sem volt tapasztalható (D) kármentesítési célállapot és (B) szennyezettségi 

határérték meghaladó eredmény. 

 

A záródokumentációban foglaltak, valamint a fent leírtak figyelembe vételével a kármentesítés befejezéséről 

a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 30. § (7) bekezdés c), d) pontja alapján döntöttünk. 

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2019. május 14. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági 

állásfoglalást a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtuk. 

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

 

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg. 

 

Szakhatósági állásfoglalásunkat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú 

melléklet 9. táblázat 12., 13. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtuk 

ki. 

 

Kérjük a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 

szíveskedjen részünkre megküldeni.” 

 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján szakértőkánt 

megkeresett Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 1481-0003/2019. számon megküldte 

hatóságunknak az alábbi nyilatkozatát: 

 

„A Bercsényi Consulting Kft. (1042 Budapest, Kemény Gusztáv u. 6.) megbízásából az Uni- Terv 2005. 

Környezetvédelmi Kft. - Kalmár Krisztián környezetvédelmi szakértő készítette Kecskemét, Szolnoki u. 6. 

szám alatti ingatlanon üzemeltetett kármentesítési monitoring tevékenységgel kapcsolatos kármentesítési 

monitoring záró dokumentációt. 

 

A Kecskemét, Szolnoki u. 20. alatti ingatlant (HRSZ 7143/16, 7143/17, 7143/20) a Bercsényi Consulting Kft. 

1999. augusztus 4-én vásárolta meg, az akkor felszámolás alatt álló Kéziszerszámgyár f.a.–tól. Az ingatlan 

része volt az 1960-as években Kecskemétre települt Kéziszerszámgyárnak (Reszelőgyár). A tárgyi ingatlan 

szomszédságában lévő Kecskemét 7143/14 hrsz.-ú (tulajdonos Natura Rt. f.a.) ingatlanon korábban talajt és 

talajvizet érintő szennyezéssel összefüggésben történt kárelhárítás és kármentesítés. Az Rt. veszélyes 

hulladékot halmozott fel a területen, mely környezetszennyezést okozott. A veszélyes hulladékok tárolása két 

épületben történt. Itt cianid, bárium tartalmú edzősókat, edzőkályha bontási maradékokat, edzőolajat, edző 

iszapot, galván jellegű iszapmaradékokat, zsírtalanítókból és laboratóriumból származó 

vegyszermaradékokat tároltak. A veszélyes hulladék a használat során kimerült, de még aktív 2-8 % NaCN-

ot és változó mennyiségű BaCO3-ot tartalmazott. 



8 

 

 

A méregraktárban szabálytalanul tárolt anyagok kiszóródtak, ezáltal az aljzata, falazata és a födém 

nagymértékben magába szívta a szennyezőanyagokat. Ezen kívül a méregraktár előtti területet manipulációs 

térként használták az edzősó átrakásához, csomagolásához, ezért a környezeti elemek szintén károsodtak. 

 

2013-ban a mintavételek talajban és talajvízben is B határértéket meghaladó szennyezettséget mutattak, így 

a Felügyelőség 80.244-1-33/2013 számú határozatával a Bercsényi Consulting Kft-t tényfeltárás elvégzésére 

kötelezte, melyben a szennyezés gócpontjakét (egyéb forrás híján) az akkorra már megszüntetett tartályt 

jelölte meg. A Kft. a határozat ellen fellebbezéssel élt, amit a másodfokú eljárást követően a Kecskeméti 

Bíróság 7.K.27.781/2013/9. számú ítéletével elutasított, így a korábban kiadott kötelezés jogerőssé vált.  

A tényfeltárási záró dokumentációt a hatóság 80244-2-9/2015. iktatószámú határozatában fogadta el és 

egyben elrendelte a kármentesítési monitoringot. 

 

A Kecskemét, Szolnoki u. 20. alatti ingatlan Kecskemét 7143/16, 7143/17, 7143/20 hrsz.-i, a Kecskemét 

Járási Földhivatal 800243/18/2014 számú határozatával újraosztásra kerültek, így kialakultak a 7143/25, 

7143/25/A, 7143/26, 27, 28 hrsz.-ú ingatlanok. 

A területen lévő gyárépületet a Kecskemét MJV Jegyzői Hivatala által kiadott 43.394- 12/2012 számú 

bontási engedély alapján elbontották. 

Jelenleg a területen nem található sem épített környezeti (beleértve régészeti, vagy műemléki), sem védendő 

természeti érték. A tárgyi területen jelenleg semmilyen tevékenység, ebből adódóan vízhasználat sem 

történik. 

 

A monitoring keretében vizsgált környezeti elemek: 

 földtani közeg 

 felszín alatti víz 

 

A kármentesítési monitoring az alkalmankénti mintavételezésben és vizsgálatokban, valamint a vizsgálati 

eredményeken alapuló adatszolgáltatásokban merült ki. A monitoring vizsgálatokat a kötelezett eseti 

jelleggel rendelte meg akkreditált mintavevő és vizsgáló laboratóriumtól, az adatszolgáltatásokkal pedig az 

Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. lett megbízva.  

 

A mintavételezést és a laboratóriumi vizsgálatokat végezte: 

VÍZÉPSZOLG- 94 Kft. Laboratóriuma (székhely: 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.) 

Akkreditálási nyilvántartási szám: NAH-1-1129/2015 

 

Az elvégzett mintavizsgálati eredményekből alapján megállapítható, hogy a (D) célállapot határértéket meg 

nem haladó értékek kerültek mérésre. A mérési eredmények az idő előre haladtával csökkenő tendenciát 

mutatnak, talaj esetében 2017. óta a kimutathatósági határ alatt vannak. Az értékek felszín alatti víz esetében 

a nitrát komponens csökkenő tendenciája mellett ón esetében szintén a kimutathatósági, vizsgálati határ alatt 

van 2016. óta. 

 

A 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet alapján, a MePAR rendszer tematikus fedvényeként a blokkok szintjén az 

érintett ingatlanok nitrátérzékeny területen fekszenek. 

 

A fentebb leírtakat figyelembe véve javasoljuk a benyújtott kármentesítési monitoring záródokumentáció 

elfogadását és helyszínen folytatott kármentesítési monitoring lezárását. ” 

 

* 

 

A fentiek és a kármentesítési monitoring eredményei alapján további kármentesítési munkára tárgyi területen 

nincs szükség, a környezetvédelmi hatóság a monitoring záródokumentáció elfogadásáról és a kármentesítés 

befejezéséről a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 30. § (7) bekezdés c) és d) pontja alapján döntött. 

 

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg. 
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A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/02583-2/2019. számú határozatával függő 

hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2019. június 

22. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 21.7. pontja alapján 

határoztam meg. 

 

A rendelkező részben előírtak teljesítésének elmulasztásának jogkövetkezményét (eljárási bírság kiszabása) 

az Ákr. 77. § (1) bekezdése tartalmazza, melynek mértékét az Ákr. 77. § (2) bekezdése határozza meg. 

 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

 

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdése és 118. §-a alapján biztosítottam. 

 

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást 

befejező döntés, vagyis jelen határozat elleni jogorvoslat keretében lehet. 

 

 

A fellebbezést az Ákr.  118. § (3) bekezdése alapján a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt 

meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. 

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr.  118. § (4) bekezdése rendelkezik. 

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon 

alapul. 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése határozza meg. 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

A jogorvoslati eljárási díjat a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg. 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. § (5) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a jóváhagyást 

követő harminc napon belül megküldi adatgyűjtés, további adatszolgáltatás céljából a tényfeltárási, 

beavatkozási, kármentesítési monitoring záródokumentáció egy példányát a Herman Ottó Intézet Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság részére. 

 

A dokumentáció elektronikus formában való elérhetőségére tekintettel a záródokumentáció elérhetőségei: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/910/-2610232383997320302/publicLink/02583-1-

2019.ZIP 

 

vagy 

 

https://is.gd/uiau77 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 30. § (7) bekezdése, 

illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2019. június 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/910/-2610232383997320302/publicLink/02583-1-2019.ZIP
https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/910/-2610232383997320302/publicLink/02583-1-2019.ZIP
https://is.gd/uiau77
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Kapják: 

1. Bercsényi Consulting Kft. (1042 Budapest, Kemény Gusztáv u. 6., II. em. 4.)             11038559#cegkapu        

2. Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tabán utca 26. I. em. 1.)           13457804#cegkapu 

3. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet   

      Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.)                                                        HKP 

4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

       Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                         HKP 

5. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6722 Szeged, Stefánia 4.)                                                      HKP 

6. Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (1223 Budapest, Park u. 2.)                                  10897988#cegkapu 

7. Hatósági nyilvántartás  

8. Irattár 
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